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ρους της ιστορίας πηγάζει από την ανάγκη και αυτή κινεί την ιστορία και τη 

δημιουργία. Το εγχείρημά μας για την προσέγγιση του  νέο-γκροτέσκο μέσω της 

επιστήμης, της φιλοσοφίας και των εικαστικών έγκειται στην ανάγκη μας να 

καταδείξουμε πως στον εικοστό πρώτο αιώνα και μετά από δέκα χρόνια οικονομικής, 

κοινωνικής και αξιακής κρίσης στη χώρα μας, οφείλουμε να «ονομάσουμε» και κυρίως να 

«νομιμοποιήσουμε» την έννοια του γκροτέσκο. Ο φανταστικός, τρομακτικός, 

παραμορφωμένος, βαθιά ανήσυχος και αρχέγονος κόσμος που μας παρουσιάζεται μέσω της 

τέχνης του γκροτέσκο έχει ιδιάζουσα θέση σήμερα στις συνθήκες που ζούμε και στις ιστορικές 

εξελίξεις που θα ακολουθήσουν, δυστοπικές ή ουτοπικές. 

Το γκροτέσκο ως έκφραση διατρέχει όλες τις ιστορικές περιόδους. Εννοιολογικά στο γκροτέσκο 

έχουμε ένα στοιχείο υποκατάστασης στο επίπεδο της απόδοσης νοήματος, δηλαδή μια πάλη 

της εξωτερικής όψης και του περιεχομένου. Στο γκροτέσκο υπάρχει η έννοια της 

παραμόρφωσης, του γελοίου, της υπερβολής. 

Στον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση συναντάμε το γκροτέσκο στην τέχνη, τη λογοτεχνία, την 

ποίηση και κυρίως στις εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής. Δηλαδή στον ιστό της κοινωνίας, 

στην κανονικότητα του βίου των ανθρώπων, όχι σε ατομικό επίπεδο αλλά πρωτίστως σε 

κοινωνικό. 

Εκεί η «τρέλα» μέσω της γκροτέσκο έκφρασή της ήταν μια σύγκρουση δραματική που έφερνε 

τον άνθρωπο αντιμέτωπο με τις σκοτεινές δυνάμεις του κόσμου και του εαυτού του. Ο ρόλος 

της χίμαιρας είναι η πεμπτουσία του γκροτέσκο. 

Από την νεωτερικότητα  και ύστερα ό,τι δεν υπακούει στην ορθολογικότητα αντιμετωπίζεται ως 

αντίθετό της και ως εχθρικό. Ό,τι δεν εξυπηρετεί ένα κρατικό, οικονομικό και παράγωγο αυτών 

πολιτισμικό σύστημα αποκλείεται από τον κοινωνικό ιστό. 

Έτσι ξεκινάει ο χαρακτηρισμός και στη συνέχεια ο «εγκλεισμός» πραγματικά και μεταφορικά 

ομάδων και ατόμων που δεν ευθυγραμμίζονται με τη λογική της κοινωνικής ευταξίας, αυτοί 

θεωρούνται περιθωριακοί και επικίνδυνοι για την κοινωνία. 
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Ο κοινωνικός και εργασιακός αποκλεισμός είναι το μέσον που χρησιμοποιεί το κράτος για να 

απομονώσει τις αποκλίνουσες συμπεριφορές. Είναι ο «λεπρός», ο τρελός, ο ψυχικά πάσχων, 

ο οργισμένος, ο άνεργος, ο πρόσφυγας. 

Τους ίδιους ανθρώπους που παλιά απομόνωναν σε φτωχοκομεία, χωρίς δισταγμό τους 

μοιράζουμε στις φυλακές, στα σωφρονιστήρια, στα ψυχιατρεία ή στα ιατρεία των 

ψυχαναλυτών. 

Αυτό που έχει «φυλακίσει» ο κλασικισμός δεν είναι μόνο ένας αφηρημένος παραλογισμός όπου 

μπερδεύονταν τρελοί και άσωτοι, άρρωστοι και εγκληματίες αλλά και μια θαυμαστή 

παρακαταθήκη του φανταστικού, ένας κοιμισμένος κόσμος τεράτων. Είναι ο κόσμος του 

Ιερώνυμου Bosch, είναι ο Δον Κιχώτης με του δράκους. 

Στην καπιταλιστική κοινωνία μας παρουσιάζεται μια ειδική εμμονή, η εμμονή της ευτυχίας. Όλα 

πρέπει να είναι θετικά και συμβατά με τις κυρίαρχες απόψεις σε όλα τα επίπεδα. Οικονομικά, 

κοινωνικά, ιατρικά. Η φιλοσοφία της ευτυχίας είναι η καινούρια φιλοσοφία  για την Ευρώπη και 

διαπνέει πολλές ουτοπίες με τη μορφή του καταναγκασμού, δίνοντας το έναυσμα για τη 

δημιουργία κατοπινών δυστοπιών. 

Η έννοια γκροτέσκο είναι διττή. Η προσέγγιση που επιχειρείται  εστιάζει στον φόβο που 

οφείλουμε να τιμήσουμε και να νομιμοποιήσουμε. Στον φόβο που προκαλούν οι τερατόμορφες 

εικόνες και υπαινιγμοί  που υπάρχουν στα έργα του νέο γκροτέσκο. Και αυτό γιατί όταν 

απομακρυνόμαστε από τις ανθρώπινες συγκρούσεις που έχουμε ως εγκιβωτισμένες, στην 

νεωτερικότητα, υποκειμενικότητες και μας καταδεικνύει η τέχνη του γκροτέσκο, τότε αγνοούμε 

και το βαθύτερο πυρήνα της εν λόγω διαδικασίας. Το να αγνοούμε τις εν λόγω συγκρούσεις 

σημαίνει άρνηση βαθύτερων πραγμάτων. Όταν η διαδικασία αυτή μας γίνει «ξένη» τότε την 

αρνιόμαστε και δίνουμε τα χαρακτηριστικά του «ξένου» στον «Άλλο», ενώ χάνεται και η 

οποιαδήποτε  ενσυναίσθηση. Αυτή επιτρέπεται και είναι συμβατή μόνο προς ό,τι μας μοιάζει. 

Το οικονομικό, κοινωνικό και πολιτισμικό σύστημα μας επιβάλλει να πιστεύουμε πως οι 

αντιξοότητες ή τα πλήγματα που αντιμετωπίζουμε λόγω παρέκκλισης από την επικρατούσα 

τάξη πραγμάτων είναι απόρροια προσωπικής ευθύνης και επιλογής του καθενός.  

 



 
 
                  «Dirty movie», 25 x 32.5 cm   
                   Christophoros KATSADIOTIS 



Είναι το σύστημα που προάγει ως αρετή τον ατομισμό. Με τον κατακερματισμό της ολότητας 

και της ανθρώπινης ψυχολογίας που ενυπάρχει στη σύγχρονη κοινωνία, δαιμονοποιούμε το 

αρχέγονο συναίσθημα που ενυπάρχει στους ανθρώπους να μην αναγνωρίζουν τα ένστικτα 

που υπάρχουν σε όλους. 

«Όλη η μεταμφίεση και η μέθη του γκροτέσκο δεν εξαφανίζει τα Εγώ, αλλά τα βυθίζει στην 

κοσμική πρωταρχική συλλογική τους ρίζα και τα ενοποιεί σε ένα σύνολο με αδιάλειπτη 

διάρκεια.» Μ. Μπαχτίν 

Το γκροτέσκο ισορροπεί στη διαχωριστική γραμμή που  έχει επιβληθεί από τον πολιτισμό του 

σωστού-αποδεκτού-παραγωγικού-χρήσιμου και της τρέλας-ασυμβατότητας-περιθωρίου. 

Στον κόσμο του  γκροτέσκο η τραγωδία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να γεννήσει ένα κωμικό 

αποτέλεσμα, ενώ η καυστική σάτιρα μπορεί να προκαλέσει μία παρωδία. Είναι μια περίπλοκη 

έννοια που συνδυάζει στοιχεία τα οποία είναι συνήθως αντίθετα μεταξύ τους. Το ρεαλισμό και 

την καρικατούρα, το γελοίο και το τραγικό, τη φαντασία και τη διαστροφή. Όλα αυτά 

συναντιούνται και παράγουν μια παραμορφωμένη, φαντασμαγορική εικόνα του κόσμου. 

Η ιστορία καθηλώνεται ανίσχυρη μπροστά στην τραγικότητα της ανθρώπινης ύπαρξης. Στον 

άνθρωπο ενυπάρχει η σκοτεινή ανάμνηση του κοσμικού φόβου. Το γκροτέσκο σε όλες τους 

τις εκφάνσεις απελευθερώνει τον άνθρωπο εκφράζοντας με τον τρόπο του την φρίκη και το 

γελοίο. Στη σφαίρα της εικονικής δημιουργίας ο κοσμικός φόβος νικιέται με το γέλιο. Το 

γκροτέσκο είναι μια μορφή τέχνης που μας επιτρέπει να κοιτάξουμε μέσα μας γελώντας με τη 

φρίκη και το γελοίον αυτής. 

«Η αληθινή λογοτεχνία και τέχνη δεν μπορεί να είναι έργο φιλοσόφων και αξιόπιστων 

αξιωματούχων, αλλά τρελών, ερημιτών, αιρετικών, οραματιστών, επαναστατών και 

σκεπτικιστών.» Ζαμιάτιν 

 

Κλεοπάτρα Λιακοπούλου 

Καλλιτεχνική διευθύντρια της Galerie Theorema asbl 

 

  



 
 

76 x 66 cm 
Theofilos KATSIPANOS 

  



 

 
 

«To deilo arpaktiko», 188 x 188 cm 
Kostas LAVDAS 



e cours de l'histoire découle du besoin et c´est le besoin qui anime l'histoire et la 

création. Notre tentative d'approcher le néo-grotesque par la science, la philosophie 

et l'art réside dans notre besoin de démontrer qu'au XXIème siècle et après dix ans de 

crise économique, sociale et des valeurs dans notre pays, nous devons « nommer » et surtout 

« légitimer » le concept du grotesque. Le monde imaginaire, effrayant, déformé, 

profondément anxieux et primordial qui nous est présenté à travers l'art du grotesque a 

aujourd'hui une place particulière dans les conditions dans lesquelles nous vivons et dans les 

développements historiques qui vont suivre, dystopiques ou utopiques.  

 

Le grotesque comme expression traverse toutes les périodes historiques. Conceptuellement, 

dans le grotesque, nous avons un élément de substitution dans le niveau de rendu du sens, 

c'est-à-dire un conflit de l'apparence extérieure et du contenu. En grotesque, il y a la notion 

de la distorsion, du ridicule, de l'exagération. 

Au Moyen-âge et à la Renaissance, nous trouvons le grotesque dans l'art, la littérature, la 

poésie et surtout dans les manifestations de la vie sociale. C'est-à-dire, dans le tissu de la 

société, dans la régularité de la vie des gens, non pas au niveau individuel mais 

principalement au niveau social. 

Là, la « folie » à travers son expression grotesque était une confrontation dramatique qui 

confrontait l'homme aux forces obscures du monde et de lui-même. Le rôle de la chimère est 

la quintessence du grotesque. 

Depuis la modernité, tout ce qui n'est pas obéissant à la rationalité, est considérée comme 

son contraire et hostile. Tout ce qui ne sert pas un système culturel étatique, économique et 

ses dérivés est exclu du tissu social. 

Ainsi commence la caractérisation puis « l’enfermement », véritablement et 

métaphoriquement, de groupes et d'individus qui ne sont pas alignés sur la logique du bien-

être social, et qui sont considérés comme marginaux et dangereux pour la société. 

L'exclusion sociale et du travail est le moyen utilisé par l'État pour isoler les comportements 

divergents. Il est le « lépreux », le fou, le malade mental, le coléreux, le chômeur, le réfugié. 
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Les mêmes personnes qui dans le passé on faisait isoler dans des hospices, nous les distribuons 

sans hésiter dans des prisons, des pénitenciers, des cliniques psychiatriques ou des cabinets 

de psychanalyse. 

Ce qui a été « emprisonné » par le classicisme n'est pas seulement une absurdité abstraite où 

les fous et les prodigues, les malades et les criminels sont confondus, mais aussi un stock 

miraculeux de l'imaginaire, un monde endormi de monstres. C'est le monde de Hieronymus 

Bosch, c'est Don Quichotte avec les dragons. 

Dans notre société capitaliste, il y a une obsession particulière, l'obsession du bonheur. Tout 

doit être positif et compatible avec les vues dominantes à tous les niveaux. Économique, 

social, médical. La philosophie du bonheur est la nouvelle philosophie pour l'Europe et elle 

imprègne nombreuses utopies sous forme de coercition, déclenchant la création des 

dystopies ultérieures. 

Le concept de grotesque a un aspect double. L'approche adoptée se concentre sur la peur 

que nous devons honorer et légitimer. La peur provoquée par les images monstrueuses et les 

allusions trouvées dans les œuvres du néo-grotesque. Et ceci parce que lorsque nous nous 

éloignons des conflits humains que nous avons comme des subjectivités enclavées dans la 

modernité, et que l'art du grotesque nous indique, nous ignorons aussi le noyau profond de 

ce processus. Ignorer ces conflits, c'est nier des choses plus profondes. Lorsque ce processus 

devient « étranger » pour nous, nous le refusons et nous attribuons les caractéristiques de l´ « 

étranger » à « L'autre », tandis que toute empathie est perdue. Celle-ci est n'est autorisée et 

compatible qu'avec ce à quoi nous ressemblons. Le système économique, social et culturel 

nous impose de croire que les adversités ou les coups auxquels nous sommes confrontés à 

cause de notre déviation par rapport à l'ordre dominant des choses résultent de la 

responsabilité personnelle et du choix de chacun. C'est le système qui promeut 

l'individualisme en tant que vertu. Avec la fragmentation de la totalité et de la psychologie 

humaine qui est inhérente à la société moderne, nous diabolisons le sentiment primordial 

inhérent à l'homme de ne pas reconnaître les instincts qui existent en chacun de nous. 

 



 
 

 
«A-dreamers-day», acrylic-on-linen 50x60-cm 
Nicos MOSCHOS 

 



 
 

      «Susanna, the Elders and the martyrdom of Daniel the Prophet» 
      Acrylics on canvas, 100 x 150 cm, Ioannis MOUHASIRIS 



  

« Tout le déguisement et l'intoxication du grotesque n'efface pas les Egos, mais les plonge 

dans leur racine collective cosmique primordiale et les unifie dans un ensemble de durée 

ininterrompue ». Μ. Bakhtine 

Le grotesque essaye d´équilibrer sur la ligne de démarcation imposée par la culture du 

correct-acceptable-productive-utile et de folie-incompatibilité-marginalité. 

Dans le monde du grotesque, la tragédie peut être utilisée pour produire un effet comique, 

tandis que la satire caustique peut provoquer une parodie. C'est un concept complexe qui 

combine des éléments qui d´habitude sont opposés entre eux. Le réalisme et la caricature, 

le ridicule et le tragique, l´imagination et la perversion. Ils se rencontrent tous et produisent 

une image déformée et fantasmagorique du monde. 

L'histoire est immobilisée, impuissante, face à la tragédie de l'existence humaine. Chez 

l'homme il y a un sombre souvenir de la peur cosmique. Le grotesque dans toutes ses 

manifestations libère l'homme en exprimant à sa manière l'horreur et le ridicule. Dans le 

domaine de la création virtuelle, la peur cosmique est vaincue par le rire. Le grotesque est 

une forme d'art qui nous permet de regarder dans nous-mêmes, en riant de l'horreur ou du 

ridicule de celle-ci. 

«La littérature et l’art véritables ne peuvent être l’œuvre de philosophes et de fonctionnaires 

fiables, mais de fous, des ermites, des  hérétiques, de visionnaires, de révolutionnaires et de 

sceptiques.» Zamiatine. 

 

 

 

 

 

Kleopatra Liakopoulou 

Directrice artistique de la Galerie Theorema asbl  



 

Χριστόφορος ΚΑΤΣAΔΙΩΤΗΣ 
 

 

Γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα. Για 15 χρόνια εργάστηκε ως δημοσιογράφος σε 

ραδιοφωνικούς σταθμούς, την τηλεόραση και στον περιοδικό τύπο. Σπούδασε χαρακτική στο 

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2009-2014), με καθηγητές τούς Ξενοφώντα Σαχίνη και Μανόλη 

Γιανναδάκη.  

 

Έχει πραγματοποιήσει έντεκα ατομικές και έχει συμμετάσχει σε πολλές διεθνείς ομαδικές 

εκθέσεις, ενώ έχει βραβευτεί τρεις φορές για το χαρακτικό του έργο. Από τις σημαντικότερες 

ατομικές, ξεχωρίζουν οι εκθέσεις στο Μουσείο Χαρτιού Duszniki Zdrόj στην Πολωνία (2012) και 

στο Μουσείο Brut Art, Halle Saint Pierre, στο Παρίσι (2015) με τίτλο «Η εκδίκηση της 

Κοκκινοσκουφίτσας». Η τελευταία του έκθεση, στην Αθήνα, πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο 

του 2017, στην Γκαλερί Ζουμπουλάκη.  

 

Χαρακτικά του έχουν χρησιμοποιηθεί σε βιβλία των εκδοτικών οίκων: Gutenberg, Διάττων, 

Μανδραγόρας, Πολύτροπον, Κέδρος, Μελάνι, Μπαρτζουλιάνος. Από το 2013 εγκαταστάθηκε 

στο Παρίσι και παράλληλα αρθρογραφεί στον ελληνικό τύπο για τα εικαστικά δρώμενα εκεί. Tο 

2015, τα θέατρα Eurydice, Zérο και Théâtre du Cristal του Παρισιού, χρησιμοποίησαν χαρακτικά 

του έργα για την προβολή των παραστάσεων τους. Είναι μέλος της Ένωσης Χαρακτών και του 

Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών Ελλάδος.  

Ζει και εργάζεται στο Παρίσι και στην Αθήνα. 



 
 

«Manaviko», 31.5 x 35.5 cm 
Christophoros KATSADIOTIS 



 

  «Ola sto telos tha pane kala», 46 x 66.5 cm 
  Christophoros KATSADIOTIS 
  



 

«Metro Paris», 29.5 x 24.5 cm 
Christophoros KATSADIOTIS 

 



Θεόφιλος  ΚΑΤΣΙΠΑΝΟΣ  
 

 

Γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1975. 

Σπούδασε ζωγραφική στην ΑΣΚΤ της Αθήνας και  συμμετείχε στο  πρόγραμμα Erasmus με 

εξάμηνη παραμονή στην Ισπανία. 

Η ζωγραφική του είναι κυρίως ανθρωποκεντρική. 

Eχει διοργανώσει 7 ατομικές εκθέσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο. 

Eχει λάβει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 

Eργα του βρίσκονται σε συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όπως επίσης στη μόνιμη 

συλλογή του μουσείου σύγχρονης τέχνης Β. Φρυσίρα.  

Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. 



 
 

80 x 70 cm 

Theofilos KATSIPANOS 



 
 

30 x 40 cm 
Theofilos KATSIPANOS 



 

 
 
     29 x 21 cm  

Theofilos KATSIPANOS 



Κώστας ΛΑΒΔΑΣ  
 

 

Γεννήθηκε το 1980.  Σπούδασε γραφικές τέχνες και εργάστηκε ως γραφίστας στην 

εφημερίδα   «ΤΟ   ΠΑΡΟΝ».   Είναι   μέλος   του   επιμελητηρίου   εικαστικών   τεχνών 

Ελλάδος   από   το   2008. 

 

Έχει   συνεργαστεί   επαγγελματικά   με  τους   Γ. Κόρδη,   Δ. Χατζηαποστόλου και Στ. Σκλήρη. 

Το 2003 με τους εικονογράφους Ν.Σταματέλο και Κ.  Κωνσταντινάτο   συνέστησαν  το   

«Πεντελικό   Εργαστήρι».   Το   2015   με   τους   Χ. Κεχαγιόγλου, Μ. Χαρατσάρη και Π. Κουφό 

συνέστησαν την εικαστική κίνηση ΝΙ. 

 

Από το 2009 έχει συμμετάσχει ως εισηγητής με σε συνέδρια, στο ίδρυμα Θεοχαράκη, 

στο ίδρυμα Άγγελου και Λητώς Κατακουζηνού, και στο πανελλήνιο συνέδριο του 

ΕΕΤΕ,   με θέματα την γλώσσα και την τέχνη, την τέχνη και την ψυχανάλυση, την 

έλληνική   ζωγραφική  και την   παράδοση.    

 

Στο   περιοδικό  «Μανιφέστο»  δημοσίευσε άρθρο με τίτλο «Τρία έργα του ελληνικού 

μοντερνισμού».  

 

Έχει κάνει πέντε ατομικέςεκθέσεις και έχει λάβει μέρος σε πολλές ομαδικές. 
 

 



 
 

«Selfie», 100 x 100 cm 
Kostas LAVDAS 



 

 

 

 

 
 

«Black hole», 188 x 90 cm 
Kostas LAVDAS 

 



 
 

«She came from the sky», 188 x 188 cm 
Kostas LAVDAS 

 



Νίκος ΜΟΣΧΟΣ 
 

 

Ο Νίκος Μόσχος γεννήθηκε το 1979 στο Ηράκλειο Κρήτης. Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή 

Καλών Τεχνών της Αθήνας (1997-2003). Ζει και εργάζεται στην Αθήνα.  

 

Έχει πραγματοποιήσει έξι ατομικές εκθέσεις: το 2019 στη Δημοτική Πινακοθήκη Ηρακλείου/ 

Βασιλική Αγίου Μάρκου (Ηράκλειο/ Κρήτη), το 2016 στην SWAB Art Fair (Bαρκελώνη) με την 

ΕNA Contemporary Gallery, το 2014 στην SWAB Art Fair (Βαρκελώνη) με την ALMA Gallery, το 

2013 στην Art Athina με την Gallery Penindaplinena (Αθήνα), το 2012 στην Xippas Gallery 

(Αθήνα), το 2010 στην Galerie Theorema (Βρυξέλλες) και το 2007 στην Γκαλερί Έκφραση – 

Γιάννα Γραμματοπούλου (Αθήνα).  

Έχει συμμετάσχει σε αρκετές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως στο 

Μουσείο Μπενάκη στην Αθήνα (2004, 2007, 2009), στο Κρατικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης 

Θεσσαλονίκης (2007), στην Art Athina (2005-2015), καθώς και στην Ιταλία (Μπολόνια 2003, 

Βενετία 2008, Ρώμη 2009, Παλέρμο/Museo Diocesano 2019, Γένοβα/Museo di Sant'agostino 

2019), στο Πεκίνο (2008), στην Κωνσταντινούπολη (2010), στις Βρυξέλλες (2010, 2011), στη 

Βιέννη (2014), στη Νέα Υόρκη (2015), στο Βερολίνο (2015), στο Στσέτσιν (Κάστρο των 

Πομερανών Δουκών 2019) κ.ά. 

 

Έχει φιλοτεχνήσει αρκετά έργα για εξώφυλλα βιβλίων, cd’s και περιοδικά. Έργα του βρίσκονται 

στο Μουσείο Μπενάκη (Αθήνα), στη Sammlung-Schirm (Βερολίνο), στο PTE Fine Arts (Νέα 

Υόρκη), στη Bernard Cheong Collection (Σιγκαπούρη), στη Συλλογή A. Krausser (Ντουμπάι), 

και σε άλλες ιδιωτικές συλλογές σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

 

 



 
 

« The-last-bastion », acrylic-on-paper, 80 x 100 cm 
Nicos MOSCHOS 

 



 
 

« Hope-no-matter-what », acrylic-on-linen, 60 x 50 cm 
Nicos MOSCHOS 

  



 
 
« Inevitable-Nature-n.8 », acrylic-on-wood, 60 x 60 cm 
Nicos MOSCHOS 

 



Ιωάννης ΜΟΥΧΑΣΙΡΗΣ  
 
 

O Iωάννης Mουχασίρης γεννήθηκε στην Aθήνα το 1966.  

Σπούδασε Zωγραφική και Γλυπτική στο Corcoran School of Art, Washington, D.C. και 

Σκηνοθεσία στο American University και την Kινηματογραφική Aκαδημία της Πράγας.  

Mε ταινίες του μικρού μήκους έχει συμμετάσχει σε φεστιβάλ στην Aμερική και την Eυρώπη.  

Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε 16 ατομικές και πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και 

το εξωτερικό.  

Έχουν κυκλοφορήσει δύο συλλογές διηγημάτων του από την Κάπα Εκδοτική. 



 
 

« Last minute excursion », Acrylics on canvas, 100 x 150  cm 
Ioannis MOUHASIRIS 

 



 
 

« St. Nothing, patron of all », Acrylics on canvas, 100 x 150  cm 
Ioannis MOUHASIRIS 

 

 

  



 
 

« Spiti mou spitaki mou », 125 x125 cm 
Ioannis MOUHASIRIS 



 

 

 

 

 

 

 

NEO-GROTESQUE 
E x p o s i t i o n  c o l l e c t i v e  

 

Christophoros  KATSADIOTIS 

Theofilos KATSIPANOS 

Kostas LAVDAS 

Nicos MOSCHOS 

Ioannis MOUHASIRIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Oeuvres de Nicos MOSCHOS: ''Courtesy of Zoumboulakis Gallery' 

Πίνακες του Νίκου Μόσχου: ''Ευγενική παραχώρηση της Gallery Ζουμπουλάκη' 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Application Artistique 

Georges YOUPIS / GALERIE THEOREMA  

Jan. 2020, Brussels 

info@theorema-artgallery.com 

www.theorema-artgallery.com 
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